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BBQ wint designprijzen
De Haagse industrieel ontwerper Frans Schrofer heeft met zijn duurzame BBQ OlympiQ twee internationale designprijzen gewonnen. Schrofer kwam in beeld voor de Amerikaanse Good Design Award 2010 van
het Chicago Athenaeum. En voor de Duitse Interior Innovation Award 2011. De OlympiQ heeft zijn naam te
danken aan het design van een fakkel. De barbecue is zowel binnen als buiten te gebruiken. De barbecue
kan ook ingezet worden als sfeerhaard. Volgens de ontwerper is het model milieuvriendelijk in gebruik.
Meer informatie: www.studioschrofer.com

De levende muur
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Een muur waar je tegen aan kunt leunen, op kunt
zitten en aan kan werken. Ontwerper Frans van der
Wielen maakt het mogelijk met zijn model ‘Living
Wall’. Van der Wielen heeft het ontwerp gemaakt
voor Ahrend. ‘Living Wall’ geldt als een voorbeeld
van ‘het nieuwe werken’. Het ontwerp is gebruiken
op zowel kantoor als in de particuliere woning.
Het concept bestaat uit rails waaraan losse wandpanelen kunnen worden geplaatst. Er zijn meerdere modules verkrijgbaar voor de muur, zoals een
armsteun, een bank en een tafel. De Living Wall
is ook geluidsdempend. Meer informatie: www.
ahrend.nl

Roestvrijstalen gordijnen
Het bedrijf Twentinox uit Hengelo introduceert
Golf Romeo, een product voor de interieur- en
standbouw. Golf Romeo is een metalen gordijn, dat
volgens de fabrikant eenvoudig is te bevestigen en
te demonteren. De metalen weefsels van Twentinox
worden geproduceerd van gerecyclede grondstoffen, zijn daarom duurzaam en gelden als onderhoudsvrij. Meer informatie: www.twentinox.nl

Kunst met zitcomfort
Een stoel die op vele manieren gebruikt kan worden: de Multiple Chair Woodly. Ontworpen door
Riben Lewis van RL Design. De stoel is gemaakt van
honderd procent Douglas hout. De stoel laat zich
volgens de ontwerper op verschillende manieren
plaatsen. De nerfstructuur van het hout is zichtbaar
gebleven. De stoel is deels transparant gelakt en
deels white wash. Meer informatie: www.woodly.nl

